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«Ні» формулі один «сміттєвоз за ціною двох» або 
як змінити систему імпорту бензинових, 
дизельних і електричних спеціальних ТЗ в Україні
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ЗМІСТ

 Чому імпорт сміттєвозів такий дорогий? Законодавчі 
передумови та міжнародне регулювання (с. 3-5)

 Скільки податків сплачується за імпорт сміттєвоза? (с. 6-10)

 Сміттєвоз – це спеціальний транспортний засіб. Законодавчі
обґрунтування та судова практика (с. 11-12)

 Зміна системи імпорту бензинових, дизельних і електричних
спеціальних ТЗ в Україні: конкретні пропозиції (с. 13-16)
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Чому імпорт сміттєвозів такий дорогий? Законодавчі 
передумови та міжнародне регулювання

 WCO`s HS Nomenclature – Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему
опису та кодування товарів від 14.06.1983 р.

 EU`s Combined Nomenclature – Постанова Кабінету Міністрів України
№428 від 21.03.2012 р.

 УКТЗЕД – Закон України “Про Митний тариф України”

 Пояснення до УКТЗЕД – Наказ ДФС України №401 від 09.06.2015 р.
 код 8704: машини для вивезення сміття, незалежно від того, обладнані вони

навантажувальними, трамбувальними, демпфірувальними та іншими
пристроями чи ні
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Чому імпорт сміттєвозів такий дорогий? Законодавчі 
передумови та міжнародне регулювання

 Статті 180 та 193 ПК України (ПДВ)

 будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України (за ставкою 20%)

 Стаття 215 ПК України (підакцизні товари)

 нові та вживані ТЗ для перевезення вантажів (від 0,01 євро до 0,033 євро за 1 см3 
об’єму циліндрів двигуна. Для ТЗ, що використовувалися з 5 до 8 р. - коефіцієнт 40, і 
для ТЗ, що використовувалися понад 8 р. - коефіцієнт 50)

 Стаття 1 ПК України, Закон України «Про Митний тариф України» (ввізне 
мито)

 товарна позиція 8704 (5% і 10%)

 Частина 4 статті 23 МК України

 Попередні рішення з питань класифікації товарів згідно з УКТЗЕД
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Чому імпорт сміттєвозів такий дорогий? Законодавчі 
передумови та міжнародне регулювання

 Приклад попереднього класифікаційного рішення щодо 
сміттєвоза в І півріччі 2019 р.:

 8704 23 99 00:

Рік виготовлення: 2007, об'єм двигуна: 9365 см3, тип двигуна: дизельний, маса в 
разі максимального завантаження: 27000 кг.

Призначений для навантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження 

ТПВ.

Обладнаний контейнером для сміття "Faun" об’ємом 22 м3 з гідравлічними 
приводами, пресувальним гідравлічним пристроєм, гідравлічним телескопічним 
краном-маніпулятором ... 
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Скільки податків сплачується за імпорт сміттєвоза?

 Mercedes-Benz Econic, 26 (L 6x2/4 NLA),
957, дизель, об’єм двигуна: 7201 см3,
рік виготовлення: 2013 (код 8704 23 99
00)

 Контрактна вартість: 1 575 079,63

грн 

 Ввізне мито: 157 507,96 грн

 Акцизний податок: 275 467,08 грн

 ПДВ: 401 510,93 грн

 Всього для підприємства
(без урахування витрат на
транспортування та суміжні
послуги): 2 409 565,60 грн
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Скільки податків сплачується за імпорт сміттєвоза?

 Mitsubishi, Fuso, Canter, 6c18 4wd,
дизель, об’єм двигуна: 2998 см3, рік
виготовлення: 2012 (код 8704 22 99

00)

 Контрактна вартість: 293 760,53 грн

 Ввізне мито: 29 376,05 грн

 Акцизний податок: 92 517,36 грн

 ПДВ: 83 130,79 грн

 Всього для підприємства
(без урахування витрат на
транспортування та суміжні
послуги): 498 784,73 грн
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Скільки податків сплачується за імпорт сміттєвоза?

 MAN, TGM 18.290, 4x2 BL, дизель,
об’єм двигуна: 6871 см3, рік
виготовлення: 2011 (код 8704 22 99
00)

      Контрактна вартість: 485 928,89 грн

      Ввізне мито: 48 592,89 грн     

 Акцизний податок: 225 478,58 грн

      ПДВ: 152 000,07 грн

      Всього для підприємства

(без урахування витрат на
транспортування та суміжні
послуги): 912 000,43 грн
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Скільки податків сплачується за імпорт сміттєвоза?

 Електричний сміттєвоз (код 8704 90 00
00)

 Контрактна вартість: 435 000,00 грн 

 Ввізне мито: 43 500,00 грн

 Акцизний податок: відсутній
(оскільки не передбачений ПК
України)

 ПДВ: 95 700,00 грн

 Всього для підприємства
(без урахування витрат на
транспортування та суміжні
послуги): 574 200,00 грн
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Скільки податків сплачується за імпорт сміттєвоза?

 «Підводні камені» у розмитненні сміттєвозів, що були у
користуванні

 зміна митної вартості та коригування (спрацювання АСАУР щодо ТЗ, 

якщо заявлена вартість не відповідає «ринковим» показникам, 

зокрема, згідно з каталогом Schwacke)

 заборона з 01.01.2020 р. на імпорт сміттєвозів, які не відповідають
стандарту «Євро-6» (абз. 5 ч. 2 ст. 2 ЗУ «Про деякі питання ввезення
на митну територію України та проведення першої державної
реєстрації транспортних засобів»)
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Сміттєвоз – це спеціальний транспортний засіб. Законодавчі 
обґрунтування та судова практика

 Стаття 1 та 19 ЗУ «Про автомобільний транспорт»

 транспортний засіб спеціального призначення – транспортний засіб, 
призначений для виконання спеціальних робочих функцій (…, для 
транспортування сміття та інших відходів, … тощо)

 Судова практика (справа №803/69/18 за позовом ТОВ «Венагро»)

 MERCEDES-BENZ, модель AXOR-R 2529L спеціально сконструйований
для збирання твердих побутових відходів з металевих і пластмасових
контейнерів всіх типів, їх ущільнення, транспортування та 

розвантаження в місцях утилізації (код 8705 90 80 90, а не 8704 23 99 00)
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Сміттєвоз – це спеціальний транспортний засіб. Законодавчі 
обґрунтування та судова практика

 Пояснення до товарної позиції 8704 носять виключно 
рекомендаційний, а не юридичний характер

 абзац b) частини 1 статті 7 Міжнародної конвенції про Гармонізовану
систему опису та кодування товарів від 14.06.1983 р.: «Комітет з 
Гармонізованої системи здійснює такі функції: складає пояснення, 
принципи класифікації та інші рекомендації, що стосуються тлумачення
Гармонізованої системи»

 Юридичне значення мають опис та класифікація товарних 
позицій 8704 та 8705 з рахуванням Основних правил інтерпретації



AVE UA| 08/10/2019 | SLIDE 13

Зміна системи імпорту бензинових, дизельних і електричних
спеціальних ТЗ в Україні: конкретні пропозиції

 Для імпорту бензинових, дизельних і електричних сміттєвозів

 Достатньо внести зміни до Наказу ДФС України №401 від 09.06.2015 р.:

- викласти пояснення до товарної позиції 8704 щодо машин для вивезення
сміття у наступній редакції: «машини для вивезення сміття (в тому числі, які
оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)), які
не обладнані навантажувальними, трамбувальними, демпфірувальними та
іншими пристроями»

- додати до пояснень до товарної позиції 8705 пункт (23) наступного змісту:
«Машини для вивезення сміття (в тому числі, які оснащені виключно
електричними двигунами (одним чи декількома)), які обладнані
навантажувальними, трамбувальними, демпфірувальними та іншими
пристроями»
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Зміна системи імпорту бензинових, дизельних і електричних
спеціальних ТЗ в Україні: конкретні пропозиції

 Викласти абз. 5 ч. 2 ст. 2 ЗУ «Про деякі питання ввезення на митну
територію України та проведення першої державної реєстрації 
транспортних засобів» у наступній редакції:

- «не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2023 року, за винятком транспортних
засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 
грудня 2022 року включно»

 Виключно для імпорту електричних сміттєвозів (іншої спеціальної
комунальної техніки) та електричних ТЗ для перевезення вантажів

 Внести зміни до пункту 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України «… що
зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 …»:

- «…, 8704 90 00 00 та 8705 90 80 90» (щодо тимчасового звільнення від ПДВ)
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Зміна системи імпорту бензинових, дизельних і електричних
спеціальних ТЗ в Україні: конкретні пропозиції

 У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ
Mercedes-Benz Econic, 26 (L 6x2/4 NLA),
957, дизель, об’єм двигуна: 7201 см3,
рік виготовлення: 2013 (код 8705 90 80
90)

 Контрактна вартість: 1 575 079,63
грн

 Ввізне мито: 78 753,98 грн

 Акцизний податок: відсутній

 ПДВ: 330 766,72 грн

 Всього для підприємства
(без урахування витрат на
транспортування та суміжні
послуги): 1 984 600,33 грн 
!!! Економія: 424 965,27 грн
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Зміна системи імпорту бензинових, дизельних і електричних
спеціальних ТЗ в Україні: конкретні пропозиції

 У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ
Електричний сміттєвоз (код 8705 90 80
90)

 Контрактна вартість: 435 000,00 грн

 Акцизний податок: відсутній
(оскільки не передбачений ПК
України)

 ПДВ: відсутній до 31 грудня 2022
року

 Ввізне мито: 21 750,00 грн

 Всього для підприємства
(без урахування витрат на
транспортування та суміжні
послуги): 456 750,00 грн 
!!! Економія: 117 450,00 грн
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